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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Κέρκυρα   31   Ιουλίου 2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  
 
Των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 14η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ιονίων Νήσων στις 29 Ιουλίου 2018, ημέρα Κυριακή  και ώρα 10:00 με τηλεδιάσκεψη. 
 
ΘΕΜΑ 1o  Ε.Η.Δ: Τροποποίηση Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του 
Ν. 3852/2010 μεταξύ της Π.Ι.Ν. – Π.Ε. Κεφαλονιάς για την εγκατάσταση συντήρηση και 
χρήση των βοηθητικών διατάξεων «SEATRAC» για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στις παραλίες 
του Δήμου Κεφαλονιάς. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει:  

 Την τροποποίηση Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 
3852/2010 μεταξύ της Π.Ι.Ν. – Π.Ε. Κεφαλονιάς για την εγκατάσταση, συντήρηση 
και χρήση των βοηθητικών διατάξεων «SEATRAC» για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στις 
παραλίες του Δήμου Κεφαλονιάς. 

 Την επισυναπτόμενη στην εισήγηση Σύμβαση διαβαθμιδικής συνεργασίας του 
άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Π.Ι.Ν. – Π.Ε. Κεφαλονιάς για την 
εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση των βοηθητικών διατάξεων «SEATRAC» για 
την πρόσβαση ΑΜΕΑ στις παραλίες του Δήμου Κεφαλονιάς  

 Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την υπογραφή της Σύμβασης. 
Αρ. αποφ.: 110-14/2018 
 
ΘΕΜΑ 2o  Ε.Η.Δ: Αποδοχή δωρεάς από τον ΟΑΕΔ και ειδικότερα τη δωρεάν 
παραχώρηση χρήσης, μιας αίθουσας στο κτίριο του ΟΕΚ (και ήδη ΟΑΕΔ), στις εργατικές 
κατοικίες στο Αργοστόλι. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει  την αποδοχή δωρεάς από τον ΟΑΕΔ και ειδικότερα 
τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης, μιας αίθουσας στο κτίριο του ΟΕΚ (και ήδη ΟΑΕΔ), στις 
εργατικές κατοικίες στο Αργοστόλι, ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 111-14/2018 
 
ΘΕΜΑ 3o  Ε.Η.Δ: Αποδοχή δωρεάς από το Σύλλογο «Kefalonia for ever» και ειδικότερα 
την αποδοχή, της κυριότητας ενός αναπηρικού αμαξιδίου με δυνατότητα πρόσβασης στις 
παραλίες 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων Νήσων 
αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει την αποδοχή δωρεάς από το Σύλλογο «Kefalonia for ever» και 
ειδικότερα την αποδοχή, της κυριότητας ενός αναπηρικού αμαξιδίου με δυνατότητα 
πρόσβασης στις παραλίες, ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 112-14/2018 
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ΘΕΜΑ 4o  Ε.Η.Δ: Δωρεάν παραχώρηση, της χρήσης του αναπηρικού αμαξιδίου με 
δυνατότητα πρόσβασης στις παραλίες, στο σύλλογο ΑΜΕΑ με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α. – ΥΠΕΡΙΩΝ» 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει την Δωρεάν παραχώρηση, της χρήσης του 
αναπηρικού αμαξιδίου με δυνατότητα πρόσβασης στις παραλίες, στο σύλλογο ΑΜΕΑ με 
την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Α.Μ.Ε.Α. – ΥΠΕΡΙΩΝ», ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 113-14/2018 
 
 
ΘΕΜΑ 5o  Ε.Η.Δ: Συντήρηση Γέφυρας Κάιζερ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει την συντήρηση της Γέφυρας Κάιζερ γιατί είναι ένα 
ιστορικό μνημείο της περιοχής και προς αποφυγήν του κινδύνου ολικής της κατάρρευσης, 
ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 114-14/2018 
 
ΘΕΜΑ 6o  Ε.Η.Δ: Απόφαση για τον τόπο διεξαγωγής των επόμενων τακτικών 
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε ομόφωνα οι επόμενες τακτικές συνεδριάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ιονίων Νήσων να γίνουν στην Κεφαλονιά. 
Αρ. αποφ.: 115-14/2018 
 
ΘΕΜΑ 7o  Η.Δ: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν. – Π.Ε. Κέρκυρας 
και του Δήμου Κέρκυρας για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡ. 
ΧΩΡΟΥ» 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε ομόφωνα: 

 Εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Π.Ι.Ν. – Π.Ε. Κέρκυρας και του 
Δήμου Κέρκυρας για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡ. ΧΩΡΟΥ» 

 Εγκρίνει την επισυναπτόμενη στην εισήγηση προγραμματική σύμβαση μεταξύ της 
Π.Ι.Ν. – Π.Ε. Κέρκυρας και του Δήμου Κέρκυρας για την υλοποίηση του έργου 
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡ. ΧΩΡΟΥ» και ορίζει ως μέλη της 
Επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης τους Περιφερειακούς Συμβούλους κ.κ. 
Νικολέττα Πανδή του Κωνσταντίνου και Ιωάννη Κουλούρη του Ανδρέα με 
αναπληρωματικά μέλη, αντίστοιχα, τους κ.κ. Κωνσταντίνο Γαστεράτο, κλάδου ΠΕ 
– Μηχανικών με Α’ βαθμό, Προϊστάμενο του Τμήματος Κτιριακών και 
Υδραυλικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας και Μιχαήλ 
Χαλικιόπουλο, κλάδου ΠΕ – Μηχανικών με Α’ βαθμό, Προϊστάμενο του Τμήματος 
Εργαστηρίων της ίδιας Διεύθυνσης. 

Αρ. αποφ.:116-14/2018 
 
ΘΕΜΑ 8o  Η.Δ: Ενημέρωση – Πρόταση Συλλόγου Ελαιοτριβέων Κέρκυρας για την 
προσωρινή διαχείριση των αποβλήτων ελαιουργείων στην Περιφερειακή Ενότητα 
Κέρκυρας.   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε ομόφωνα ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
να εκδώσει Υπουργική Απόφαση με την οποία θα δίνεται παράταση 3 ετών στην εφαρμογή 
της με αριθμ. οικ. 127402/1487/Φ.15/01-12-2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 
3924/Β/2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. οικ. 135207/1801/07-12-2017 
Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4333/Β/2017) σχετικών με την διαχείριση των αποβλήτων των 
ελαιουργείων. 
Αρ. αποφ.: 117-14/2018 
 
ΘΕΜΑ 9o  Η.Δ: Ανάθεση εκπόνησης μελέτης για τη δημιουργία Κοινωνικής Τράπεζας 
Σπόρων στην Π.Ι.Ν. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει την ανάθεση εκπόνησης μελέτης για τη δημιουργία 
Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων στην Π.Ι.Ν., ως η εισήγηση.  
Αρ. αποφ.: 118-14/2018 
 
ΘΕΜΑ 10o  Η.Δ:  Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 78-08/2017 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε κατά πλειοψηφία εγκρίνει την επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 78-
08/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν., ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.:119-14/2018 
 
ΘΕΜΑ 11o  Η.Δ: Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ «Ιεράς Μονής Σινά» και 
«Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» καθώς και Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ «Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων» και «20ης Εφορείας Αρχαιοτήτων». 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε κατά πλειοψηφία εγκρίνει: 

 Την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ «Ιεράς Μονής Σινά» και 
«Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» καθώς και Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ 
«Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και «20ης Εφορείας Αρχαιοτήτων». 

 Το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
«Ιεράς Μονής Σινά» και «Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» καθώς και Μνημονίου 
Συνεργασίας μεταξύ «Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και «20ης Εφορείας 
Αρχαιοτήτων».(μέλη)     

 Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ «Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και «20ης 
Εφορείας Αρχαιοτήτων», ως η εισήγηση. 

Αρ. αποφ.:120-14/2018 
 
ΘΕΜΑ 12o  Η.Δ : Για την μετατροπή του ΧΥΤΥ Λευκίμμης σε χωματερή και την άμεση 
αποχώρηση των ΜΑΤ από την Κέρκυρα 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε κατά πλειοψηφία εκφράζει την αγωνία του για τη συνεχιζόμενη 
κατάσταση της έντασης που επικρατεί στην περιοχή της Λευκίμμης, λόγω της παρουσίας 
των αστυνομικών δυνάμεων, ώστε να είναι δυνατή η χρήση του ΧΥΤΥ Λευκίμμης για την 
προσωρινή αποθήκευση δεμάτων που προέρχονται από τη λειτουργία του δεματοποιητή. 
Θεωρεί ότι η ένταξη του ΧΥΤΥ Λευκίμμης στο σύστημα διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων της Κέρκυρας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ομαλή εξέλιξη της 
διαχείρισης αυτής. Μέχρι την εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης, όπως 
προβλέπεται στον ΠΕΣΔΑ, πρέπει να εξασφαλιστεί ο περιβαλλοντικός έλεγχος της 
λειτουργίας αυτής, τόσο μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας όσο και μέσω ανεξάρτητου 
Παρατηρητή, ο οποίος μπορεί να εγκατασταθεί με συναίνεση όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών. Για την εφαρμογή των παραπάνω είναι απαραίτητος ο διάλογος και η συνεννόηση 
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και για τον σκοπό αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο με ευθύνη του προέδρου του θα 
αναλάβει άμεσα τις κατάλληλες πρωτοβουλίες. Με την έναρξη του διαλόγου το 
Περιφερειακό Συμβούλιο θεωρεί αναγκαία και απαραίτητη την αποκλιμάκωση της 
παρουσίας των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή. Επιπλέον υπογραμμίζει ότι η 
ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα και 
αποκλειστικά δημόσια χρηματοδότηση. Εκφράζει την άποψη ότι πρέπει να προχωρήσει 
άμεσα η μονιμοποίηση όλων των πρώην συμβασιούχων στην καθαριότητα του δήμου που 
το δικαιούνται αλλά και να γίνουν νέες προσλήψεις με όρους σταθερής και μόνιμης 
εργασίας και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Με αντίστοιχους όρους να 
εργάζονται οι εργαζόμενοι στην ανακύκλωση. Τέλος εκφράζει την ευχή για καμία αύξηση 
σε δημοτικά ή άλλα τέλη και μείωση των δημοτικών τελών σε ανέργους, ΑΜΕΑ και τις 
οικογένειές τους. 
Αρ. αποφ.:121-14/2018 
 
ΘΕΜΑ 13o  Η.Δ : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, διάρκειας δύο (2) μηνών, για 
αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε κατά πλειοψηφία εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού, διάρκειας δύο 
(2) μηνών, για αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής 
Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 122-14/2018 
 
ΘΕΜΑ 14o  Η.Δ : 4η Τροποποίηση – Συμπλήρωση Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Λευκάδας) έτους 2018 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε κατά πλειοψηφία εγκρίνει την 4η Τροποποίηση – Συμπλήρωση Ετήσιου 
Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Λευκάδας) έτους 2018, ως 
η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 123-14/2018 
 
ΘΕΜΑ 16o  Η.Δ : Εξαίρεση του Επιστημονικού Συνεργάτη του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ζακύνθου από τον περιορισμό άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε κατά πλειοψηφία εγκρίνει την εξαίρεση του Επιστημονικού Συνεργάτη 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου από τον περιορισμό άσκησης ελευθέριου 
επαγγέλματος, ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 124-14/2018 
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